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RESUMO
Este trabalho analisa um sistema híbrido para a produção de água quente
sanitária e resfriamento do compartimento de um refrigerador utilizando um ciclo de
refrigeração por adsorção a ser empregado em unidades residenciais, comerciais ou
industriais tendo como fonte primária a energia solar. O foco é a aplicação em
unidades residenciais de pequeno porte onde há a necessidade de água quente
para banho doméstico e de refrigeração para a conservação de alimentos e/ou
produção de gelo.
O trabalho está dividido em cinco capítulos que vão desde a visão mais abrangente
das tecnologias disponíveis para a refrigeração solar até a descrição do
funcionamento de um sistema híbrido. Primeiramente é apresentado um resumo
dos principais ciclos de refrigeração que operam utilizando a luz solar como fonte de
energia mostrando as várias opções de tecnologias existentes e descrevendo para
cada uma delas os princípios de funcionamento dos refrigeradores. Em seguida são
descritos os dois tipos básicos de conversores de energia solar, ou seja, a célula
fotovoltaica e o coletor solar térmico mostrando as vantagens e desvantagens de
cada um bem como suas aplicações. Quanto ao coletor solar térmico, enfoca-se
principalmente o de placas planas, mostrando sua conveniência ao propósito deste
trabalho. Apresenta-se um histórico do desenvolvimento dos sistemas de
refrigeração que operam utilizando um ciclo adsortivo, mostrando os diversos tipos
de máquinas existentes, as técnicas de recuperação energética e de transferência
de massa, bem como as inovações introduzidas nos leitos de adsorventes.
Quanto ao assunto de materiais e substâncias mais convenientes, são descritos os
desenvolvimentos de adsorventes/adsorvatos bem como as possibilidades de
aplicação da refrigeração por adsorção empregando a energia solar. É feita a
descrição detalhada do trabalho de desenvolvimento de um sistema híbrido de
aquecimento de água e produção de refrigeração realizado no Institute of
Refrigeration and Criogenics da Universidade Shangai Jiao Tong na China, onde
experimentos práticos foram conduzidos. São quantificados os resultados de
aquecimento e refrigeração obtidos, bem como sua correlação com as diversas
variáveis envolvidas no processo.
O foco do presente trabalho é adaptar o sistema original proposto pelos
pesquisadores chineses de forma a permitir a sua utilização pelas famílias urbanas
brasileiras, seguindo as determinações da lei solar da cidade de São Paulo, bem
como avaliar a viabilidade de introdução de algumas modificações. A primeira delas
é a recuperação de energia térmica no condensador para melhorar a eficiência do
sistema. A outra avaliação trata da substituição do adsorvato original por outro de
fibra de carvão ativado em tecido (FCA). Finalmente será avaliada a possibilidade de
introduzir melhorias no sistema de transferência de massa do sistema de adsorção,
visando à redução do período de tempo do ciclo. Com essas análises, foram obtidos
parâmetros preliminares de projeto que podem permitir o desenvolvimento de um
sistema híbrido de aquecimento e refrigeração à energia solar adaptado á situação
brasileira.
Palavras-chave: energia solar; refrigeração por adsorção; refrigeração solar;
aquecedor de água; sistema hibrido de aquecimento e refrigeração por energia
solar.

ABSTRACT
Investigation of the feasiability for the use of solar energy on a combined
production of water heating and refrigeration by means of an adsorption cycle
This work analizes an hybrid system for the production of sanitary hot water
and cooling of a refrigerator box by means of an adsorption refrigeration cycle to be
used in residential, industrial and commercial units using solar energy as primary
energy source. We shall focus on small size residential units where there is the
necessity of hot water for domestic purposes and refrigeration for food preservation
and/or ice production.
This work is divided into 5 chapters comprehending since the overview of the
available solar energy cooling technologies until the description of the hybrid system.
Firstly it is presented an overview of the main cooling systems using solar energy as
primary energy source showing the various options of existing technologies and
describing for each of them the working principles of the refrigerators.
Than it is described the two basic types of solar energy converters, i.e. the
photovoltaic solar cell and the solar collector panel, showing the advantages and
disadvantages for each of them as well as their main applications. Regarding the
solar collector, it is focused principally on the flat plate type showing its convenience
for the purpose of this work. It is presented an historical view of the adsorption
refrigeration systems developments showing the various types of existing machines,
heat and mass recovering techniques as well as the innovations in the adsorbent
beds.
In the materials area, it is described de developments of adsorbents and adsorbates
as well as the possibilities of application for the adsorption cooling using solar
energy. It is made the detailed description of the development work realized at the
Institute of Refrigeration and Criogenics of the Shangai Jiao Tong University in China
where practical experiments were realized. The heating and cooling effects are
shown as well as their correlation with the variables involved in the process.
The focal point of this work, is to adapt the original system proposed by the chinese
researchers to allow its use by urban brazilian families following the determinations of
the solar law of São Paulo city, as well as to evaluate the feseability of some
modifications to be introduced: first it will be demonstrated the advantages of
condenser heat recovering to improve system efficiency. Next it will be evaluated the
possibility of using activated carbon fiber (ACF) to substitute the original adsorvate
activated carbon. Finally it will be made a proposal to improve the mass transfer
system to allow cycle time reduction. With these analyses preliminary design
parameters were obtained which will allow the development of an hybrid heating and
cooling system using solar energy for application to a practical brazilian system.

Keywords: solar energy; adsorption refrigeration; solar refrigeration; water heater;
solar energy heating and cooling hybrid system.
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5 CONCLUSÕES SOBRE O TRABALHO DE PESQUISA

A literatura, principalmente aquela publicada no Balanço Energético Nacional, é
pródiga em informações sobre o consumo de energia elétrica no Brasil, permitindo
estimar o quanto dessa energia é utilizada para aquecimento de água de banhos e
em refrigeração doméstica; com algumas hipóteses, é possível estimar que 15,62%
de toda a energia elétrica produzida no país é utilizada para o aquecimento de água
para fins sanitários e para refrigeração no âmbito doméstico.
Energia solar é comumente utilizada para a produção de água quente; a literatura
consultada na revisão bibliográfica indica a existência de vários trabalhos
apresentando a conversão da energia solar também para a produção de
resfriamento;
A literatura apresenta vários sistemas que permitem a conversão de energia solar
em resfriamento; dentre os principais, encontram-se os sistemas de sorção; os
sistemas de adsorção apresentam vantagens para uso no aquecimento e
resfriamento combinados a partir da energia solar:
a)

faixa de temperaturas desejadas no aquecimento (80 a 100 oC) e no;

b)

resfriamento (próximo a 0 oC); os sistemas a absorção exigiriam maiores;

c)

temperaturas de aquecimento, o que, por sua vez, demandaria outros
tipos;

d)

de coletores solares, mais custosos e complexos do que o de tipo plano;

e)

(tais coletores, não planos, também não aproveitam convenientemente a
energia solar difusa).

A literatura pesquisada apresentou um trabalho importante, desenvolvido na
Universidade Xangai Jiao Tong (WANG et al., 1999) no qual um sistema de
adsorção que produzia o aquecimento de água para banho e o resfriamento, com
geração de gelo em câmara isolada para conservação de produtos perecíveis
(refrigerador); em tal trabalho, os pesquisadores chineses, ao invés de coletores
solares, utilizaram resistências elétricas para emular coletores solares a vácuo;
realizaram vários experimentos e publicaram os resultados, os quais serviram de
referência para muitas das análises e proposições do presente trabalho.
A posição geográfica privilegiada do Brasil torna o sistema híbrido de aquecimento e
resfriamento por adsorção utilizando energia solar vantajoso economicamente com
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maior produção anual de efeito frigorífico e menor custo inicial do sistema pela
redução do tamanho do sistema de captação de energia (coletores solares).
O ciclo de refrigeração por adsorção permite a utilização de fontes térmicas de baixa
temperatura o que o torna ideal para ser utilizado com a energia solar permitindo o
uso de coletores solares de placas planas já produzidos no Brasil em escala
industrial, bastando a introdução de pequenas modificações com o propósito de
melhorar sua eficiência.
O trabalho dos pesquisadores chineses utiliza um sistema intermitente de baixo
custo, cujo ciclo coincide com o ciclo diário de insolação (coletor solar é aquecido
durante o dia e o efeito de resfriamento é conseguido à noite, quando água fria é
utilizada para abaixar a temperatura do leito de adsorção); tal característica foi
aproveitada para aplicação ao projeto conceitual proposto para o Brasil neste
trabalho.
Foi desenvolvido um modelo matemático simplificado que permite avaliar o
desempenho energético do sistema; utilizando este modelo, foi possível estimar os
seguintes resultados de desempenho:
a)

No trabalho dos pesquisadores chineses, embora o aquecimento tenha
sido feito com resistências elétricas, é possível calcular que a área de
coleta solar deveria ser de 11 m2; isso permitiria produzir 120 litros de
água quente a cerca de 90 oC e 9 kg de gelo;

b)

No sistema proposto neste trabalho, para uma mesma produção de gelo,
seriam produzidos 131 litros de água quente a cerca de 90 oC com uma
área de coleta solar de 4,5 m2.

Visando o aumento de desempenho, foram propostas possíveis melhorias a serem
eventualmente incorporadas ao projeto brasileiro:
a)

Aproveitamento

da

energia

térmica

de

dessuperaquecimento

e

condensação do adsorvato (metanol): a simulação matemática permitiu
estimar que essa medida propicia uma elevação de cerca de 7,7 % no
aquecimento da água de banho, mantida a produção de gelo;
b)

Alteração do adsorvente, de carvão ativado em pó para fibra de carvão
ativado em tecido (a fibra de carvão ativado adsorve de 2 a 3 vezes mais
do que o carvão em pó, por unidade de massa de carvão ativado): em
função da menor densidade da fibra em tecido, o volume do adsorvedor
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seria maior, o que é uma desvantagem; em função principalmente da
faixa de temperaturas na qual o sistema opera, o efeito específico de
resfriamento com a fibra de carvão ativado é menos da metade daquilo
que se obtém com o carvão ativado em pó, ou seja, o uso da fibra de
carvão ativado só apresenta resultados negativos para esta aplicação
específica;
c)

Alteração da geometria de empacotamento do leito: foi calculado o
aumento requerido de comprimento de tubos; para calcular o tempo de
diminuição do ciclo seria necessário introduzir informações sobre a
transferência de massa no leito, o que não era o objetivo principal deste
trabalho; é um tema para desenvolvimento futuro.

O ciclo combinado de aquecimento e refrigeração apresenta tecnologia de
construção simples e materiais facilmente encontrados na indústria brasileira. O
único aspecto que requer maior cuidado é a manutenção do vácuo necessário no
interior do sistema para que os processos de adsorção/dessorção ocorram.
O tema estudado é bastante interessante e oferece inúmeras oportunidades para
desenvolvimentos futuros, cabendo destacar:
a)

aprimoramento do sistema de recuperação de energia da água do tanque
18, da figura 43;

b)

aprimoramento do circuito de transferência de fluidos entre os
reservatórios, diminundo o número der válvulas;

c)

estimação de custos para implantação do sistema e sua viabilidade
econômica;

d)

possibilidades de aprimoramento do sistema de isolamento térmico de
tanques e tubulações;

e)

avaliação de possibilidade de elevação da eficiência dos coletores solares
através do aprimoramento do sistema de isolamento térmico e uso de
tintas seletivas na superfície de absorção.
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